
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА М ІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 26/УП-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Коваленка В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Коваленка Володимира 
Вікторовича та відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус 
депутатів місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Коваленка В. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В., начальнику 
фінансового управління міської ради Лисенко О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Коваленка В. В. до 22 січня 2018 року.

Міський голова

/ / 
/ /

/ /
В. А. Атрошенко

/



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»

14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 49а, к. 401 
тел.:(094) 988-53-41;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися мешканці 
будинків, що знаходяться по вул. Льотній 11, 11А, 9, 7, 5 та батьки дітей, які 
водять дітей до садочків №46 та №62 з приводу облаштування пішохідної 
доріжки від зупинки громадського транспорту по вулиці Льотній між будинками 
№5 з одного боку та 7, 9, 11,11 А з іншого боку, в напрямку дитячого садочка 
№46 та №62.
На сьогоднішній день пішохідної доріжки з твердим покриттям ,в даному місці, 
взагалі не існує, і велика кількість дорослих та дітей вимушені йти від зупинки 
громадського транспорту до садочків №46 і №62, та в глиб мікрорайону по 
калюжам та багнюці.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», 
прошу:
- розглянути питання що до передбачення, при внесенні змін до міського 

бюджету на 2018 рік, коштів на облаштування пішохідної доріжки з твердим 
покриттям між будинками №5 з одного боку та 7, 9, 11,11А з іншого боку, в 
напрямку дитячого садочка №46 та №62.

- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 
законом строк.

До запиту додаю копії документів:

- Фото існуючої пішохідної доріжки в кількості 6 штук.

Депутат Фракції ПП «НАШ КРАЙ» г
Чернігівської міської ради •т  7 В.В. Коваленко
20 грудня 2017 рік /  *
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